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របាយការណស៍ង្ខេបនៃកិច្ចប្រជ ុំ 
សប្របសប្រូលប្រចុំប្ីមាសគង្ប្មាខប្សីប្សស ់

១. សាវតា 

តាមរយៈគម្រោងម្លលកសុ៊ីប ដដលឧបត្ថមភថវកិាម្ោយ USAID អងគការរគួសារសុខភាព អន្តរ 
ជាតិ្ ( FHI360)បាន្សហការណ៍ជាមួយអាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍បាន្ម្រៀបចំកិចចរបជំុរបចំ 

រត្៊ីោសសត៊ីព៊ីគម្រោងស្ស៊ីស្សស់រត្ូវបាន្ម្រៀបចំម្ឡើងម្ៅសណ្ឋា គារម្សាោម្ទ្វ ៊ីនាថ្ថៃទ្៊ី ដប់ព៊ីរ ដខ 
មិថុនា ឆ្ន ំ ព៊ីរពាន់្ដប់បួន្ កនុងម្ខត្ត ម្សៀមរាប ម្ោយោន្ការចួលរមួព៊ីអាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធ  នឹ្ងជំងឺ 

ម្អដស៍ រកុមការងារបម្ចចកម្ទ្សថ្នន ក់ជាតិ្ បុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ងស្ស៊ីស្សស់សោជិករកុមរបឹកា  

ម្ខត្ត សនងការម្ខត្ត រកុមរបឹកាស្សុក /ខ័ណឌ -ឃំុ/សងាា ត់្ តំ្ណ្ឋងគម្រោងម្លលកសុ៊ីប អងគការដដល  

អនុ្វត្តកមមវធិ៊ីម្អដស៍ និ្ងរកុមម្គាលម្ៅដដលជារកុមស្ស៊ីស្សស់មកព៊ីសហគមន៍្ផ្ទទ ល់ោន្របោណ  

ជាហុកសិបនាក់ ។  

២. ម្គាលបំណងកិចចរបជំុ 

កិចចរបជំុរបចំរត្៊ីោសម្ន្េះ ោន្ម្គាលបំណងសំខាន់្ៗដូចជាៈ  

 ពិនិ្ត្យម្លើលទ្ធលលការងារថ្ន្គម្រោងស្ស៊ីស្សស់ដដលបាន្អនុ្វត្តកនុងរយៈម្ពលមួយរត្៊ីោស
កន្លងមក 

 ពរងឹងកិចចសហការណ៍ និ្ងការចូលរមួរបស់អាជាញ ធរមូលោា ន្ អនកលតល់ម្សវាសុខភាព 
និ្ងអនកពាក់ព័ន្ធកនុងការអនុ្វត្តគម្រោងស្ស៊ីស្សស់ និ្ងម្មម្រាគម្អដស៍ 

 កំណត់្យុទ្ធសាស្រសត និ្ងយន្តការរមួកនុងសរមបសរមួលរវាងអាជាញ ធរមួលោា ន្ 
និ្ងអនកអនុ្វត្តកមមវធិ៊ីរបស់គម្រោងស្ស៊ីស្សស់ 

៣. វធិ៊ីសាស្រសត 

កនុងកិចចរបជំុសរមបសរមួលយ៉ាងោន្សារៈសំខាន់្ម្ន្េះ វធិ៊ីសាស្រសតនានា រត្ូវបាន្ម្របើរបាស់កនុង  កិចច 
របជំុ ម្ដើមប៊ីម្ធវើឱ្យរបាកដថ្ន កិចចពិភាការត្ូវបាន្ចូលរមួយ៉ាងសកមមព៊ីសោជិកន្៊ីមួយៗ និ្ងម្ោយ  

ោន្ការយល់ដឹងចាស់លាស់ម្លើរបធាន្បទ្ដដលរត្ូវពិភាកា។ យ៉ាងណ្ឋមិញ កិចចរបជំុសរមប  

សរមួលរបចំរត្៊ីោសសរោប់បណ្ឋត ញស្ស៊ីស្សស់ រត្ូវបាន្ម្របើរបាស់វធិ៊ីសាស្រសតសំខាន់្ៗមួយចំនួ្ន្  
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ដូចជា ការពិភាកាចូលរមួ ការពិភាការកុមតូ្ច -ធំ បទ្បងាា ញ ម្វទិ្ការសំណួរ និ្ងចម្មលើយ  រវាងអនក 

ចូលរមួ និ្ងវាគមិន្ និ្ងការលតល់ជាអនុ្សាសន៍្កនុងការម្រៀបចំដលន្ការ ឬសកមមភាពបន្តបនាទ ប់។ 

៤. ដំម្ណើ រការ និ្ងលទ្ធលលថ្ន្កិចចរបជំុ 

ក. ការដថលងនូ្វចំណ្ឋប់អារមមណ៍ និ្ងម្បើកកមមវធិ៊ី 

 ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់របធាន្អងគការ MHC:ម្លាកម្ ៉ា គ៊ីមរុណ នាយករបតិ្បត្តិ ថ្ន្អងគការ MHC 

បាន្ម្ឡើងដថលងនូ្វចំណ្ឋប់អារមមណ៍ថ្ន កិចចរបជំុសរមបសរមួលជាមួយអនកពាក់ព័ន្ធ ដដលជាពិ
ម្សស អាជាញ ធរមូលោា ន្ និ្ងប៉ាូល៊ីស ពិត្ជាោន្សារៈសំខាន់្ណ្ឋស់ ម្ដើមប៊ីឱ្យម្លាក  បាន្យល់ 

ព៊ីសាថ ន្ភាពម្មម្រាគម្អដស៍ និ្ងជំងឺម្អដស៍ម្ៅកមពុជា ទាក់ទ្ងនឹ្ងរកុមម្គាលម្ៅដដលជាស្ស៊ី  

ស្សស់ម្ៅកនុងម្ខត្តម្សៀមរាប។ កិចចរបជំុម្ន្េះ ោន្ម្គាលបំណងសំខាន់្ គឺម្ដើមប៊ីពរងឹងកិចចសហ - 

របតិ្បត្តិការ កនុងការអនុ្វត្តការងារ ការលតល់ម្សវាសុខភាព ការកាត់្បន្ថយការម្រ ើសម្អើង និ្ងោក់  

ងាយ ដល់រកុមម្គាលម្ៅស្ស៊ីស្សស់។ ម្វទិ្កាម្ន្េះ ជាឱ្កាសលតល់ការអប់រ ំនិ្ងដណនំាដល់រកុម  

ម្គាលម្ៅឱ្យម្ចេះជួយខលួន្ឯង និ្ងឱ្យចកឆ្ៃ យព៊ីការឆលងរ ៊ីករាលោលម្មម្រាគម្អដស៍។ 

 ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់តំ្ណ្ឋង គម្រោង ម្លលកសុ៊ីបៈ ម្លាក ម្វជជ. ន្៊ី សុជាតិ្ ទ្៊ីរបឹកាបម្ចចកម្ទ្ស 
របស់អងគការ ខាណ្ឋ និ្ងតំ្ណ្ឋងឱ្យគម្រោង ម្លលកសុ៊ីប បាន្ោន្របសាសន៍្ថ្ន គម្រោងស្ស៊ី  

ស្សស់ដដលកំពុងដត្បាន្អនុ្វត្តម្ោយអងគការ MHC ជាគម្រោងថម៊ី និ្ងជាសកមមភាពថម៊ីលងដដរ 
កនុងការម្ឆលើយត្ប នឹ្ងការរាលោលម្មម្រាគម្អដស៍កនុងចំម្ណ្ឋមងាយរងម្រគាេះ ( MSM, TG, EW, 

PWUD/PWID)។ កនុងចំម្ណ្ឋមរកុមងាយរងម្រគាេះទំាងអស់ រកុមស្ស៊ីស្សស់ជារកុមដដលងាយរង  

លលប៉ាេះពាល់ជាងម្គ ម្ហើយនឹ្ងោន្បញ្ហា ម្រចើន្ជាងម្គដដរ។ ដូចម្ន្េះ ម្យើងរត្ូវម្ធវើការងាររមួគាន  
ជាពិម្សសការម្ធវើការយ៉ាងជិត្សនិត្ជាមួយអាជាញ ធរមូលោា ន្ និ្ងប៉ាូល៊ីសមូលោា ន្ ម្ដើមប៊ីឈាន្  

ម្ៅសម្រមចម្គាលម្ៅថ្ន្កម្រោង និ្ងសម្រមចដលន្ការសួន្យប៊ីរបស់រោា ភិបាលកនុងការរបយុទ្ធ  

នឹ្ងម្មម្រាគម្អដស៍ និ្ងជំងឺម្អដស៍ម្ៅកមពុជា។ 

 ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់តំ្ណ្ឋងប៉ាូល៊ីសមូលោា ន្ៈ ម្លាក សារុន្ សំអូន្ អធិការរងរកុងម្សៀមរាប
បាន្របសាសន៍្ថ្ន ម្ោយម្ខត្តម្សៀមរាប ជាតំ្បន់្ម្ទ្សចរណ៍ជាពិម្សសោន្របសាទ្  បុរាណ 

ជាម្រចើន្ បាន្ម្ធវើឱ្យម្សដាកិចចរបជាជន្ម្ៅតំ្បន់្ម្ន្េះ កាន់្ដត្ោន្ជ៊ីវភាពធូធារ។ ទាក់ទ្ងម្ៅនឹ្ង  

រកុមស្ស៊ីស្សស់ ម្ៅកនុងម្ខត្ត ក៏ោន្ចំនួ្ន្ម្រចើន្ ដូចជាោន្ម្ៅកនុងកលឹប និ្ងកដន្លងកន្ាន្ត  ម្លេងៗ 

លងដដរ។ ប៉ាុដន្តបញ្ហា ដដលម្កើត្ម្ឡើងជាម្រឿយៗ គឺទាក់ទ្ងម្ៅនឹ្ងការខូចម្ករ តម៍្ឈាម េះ និ្ងប៉ាេះពាល់  

ដល់ត្ថ្មលរបស់ដខមរម្យើង ម្ោយសារដត្រកុមស្ស៊ីស្សស់មួយចំនួ្ន្បាន្របរពិត្តនូ្វបទ្ម្លមើស។ 
ដូចម្ន្េះ ខញុំសូមសំណូមពរម្ៅអងគការ និ្ងបអូន្ៗស្ស៊ីស្សស់ផ្ទទ ល់ដូចម្ៅៈ 

 រត្ូវឈប់ម្ធវើទ្ម្ងវើមិន្រតឹ្មរត្ូវ ឬបទ្ម្លមើសម្លេងៗ 

 បម្ងាើន្ការលេពវលាយព៊ីបញ្ហា នានារបស់ស្ស៊ីស្សស់ 

 កំុម្ភលើត្ម្ភលើន្ ឬបងាបញ្ហា ជាមួយម្ភញៀវជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ 

 រត្ូវរមួគាន ជួយអប់រដំល់រកុមស្ស៊ីស្សស់ទំាងអស់គាន  
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 ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់តំ្ណ្ឋង NCHADS:ម្លាក ម្វជជ. ឡាន្ វណណម្សង អនុ្របធាន្ មជឈមណឌ ល  

ជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍ ម្សើរដសបក និ្ងកាមម្រាគ បាន្ម្លើកម្ឡើងថ្ន ករណ៊ី ម្មម្រាគម្អដស៍ 
និ្ងជំងឺម្អដស៍ម្ន្េះ នូ្វដត្ជាបញ្ហា ដ៏ធំមួយសរោប់របម្ទ្សកមពុជាដដដល ម្ហើយកនុងចំម្ណ្ឋម  

រកុមងាយរងម្រគាេះខាល ំងបំលុត្ ម្ោយសារម្មម្រាគម្អដស៍ និ្ងជំងឺម្អដស៍គឺោន្រកុមស្ស៊ីស្សស់  

ម្ន្េះលងដដរ។ ជាងម្ន្េះម្ៅម្ទ្ៀត្ រកុមថម៊ីមួយម្ទ្ៀត្ដដលកំពុងដត្របឈមមុខខាល ំងដដរ ម្នាេះគឺរកុម  

អនកម្របើរបាស់ម្រគឿងម្ញឿន្ ម្ោយហិត្ ជក់ ឬចក់។ រកុមអនកម្របើរបាស់ម្រគឿងម្ញៀន្  ម្ៅកនុង 

របម្ទ្សកមពុជា ោន្របោណជា ១៣០០០នាក់ ដដលកនុងម្នាេះ ១៣០០ នាក់ ជាអនកម្របើរបាស់  

ម្ោយចក់ ម្ហើយអរតារបឈមនឹ្ងឆលងម្មម្រាគម្អដស៍ ោន្ករមិត្ខពស់បំលុត្។ រកុមម្ន្េះ គឺោន្  

អរតាម្របើរបាស់ម្ស្សាមអនាម័យមរបោណដត្ ៥៩% ប៉ាុម្ណ្ឋណ េះ។  កនុងការម្ឆលើយត្បម្ៅនឹ្ងបញ្ហា  

ដដលកំពុងម្កើត្ោន្ចំម្ពាេះរកុមងាយរងម្រគាេះ NCHADS បាន្បម្ងាើត្នូ្វយុទ្ធវធិ៊ីជំរញុខាល ំងកាល  កនុង 

ការបងាា រ, ដថទំា និ្ងពាបាលបន្តចំម្ពាេះរកុមរបឈមមុខខពស់នឹ្ងការឆលងម្មម្រាគម្អដស៍  
(Boosted COPCT) ដដលកនុងម្នាេះ អងគការ ខាណ្ឋ ជាថ្ដគូដ៏សំខាន់្កនុងការអនុ្វត្តសកមមភាព។ 
កញ្ច ប់ម្សវាសំខាន់្ៗរមួោន្ៈ 

 ការលតល់ការអប់រមំ្ៅមូលោា ន្ 

 ការដចកចយម្ស្សាមអនាម័យ 

 ការបញ្ជូ ន្ម្ៅទ្ទួ្លម្សវាម្ត្សាត ឈាម ដូចជាម្ត្សតរោមថ្ដ 

 ចំណ្ឋប់អារមមណ៍ និ្ងម្បើកកិចចរបជំុរបស់អគគម្លខាធិការ អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍ 
និ្ងជារបធាន្រកុមការងារបម្ចចកម្ទ្សថ្នន ក់ជាតិ្បុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ងស្ស៊ីស្សស់ៈ ឯ.ឧ ម្វជជ. 
ដត្ង គន្ធ៊ី ោន្របសាសន៍្ថ្ន កិចចរបជំុម្ន្េះ គឺម្ដើមប៊ីម្ោេះស្សាយនូ្វបញ្ហា នានា ដដលម្កើត្ោន្  

ម្ឡើងចំម្ពាេះរកុមស្ស៊ីស្សស់ ដដលម្ផ្ទត ត្សំខាន់្ម្លើដលនកសុខភាព និ្ងសុខោលភាពដដល  កំពុង 

ដត្របឈមម្ៅកនុងម្ខត្តម្សៀមរាប។ ដូចវាលគមិន្មុន្បាន្ម្លើកម្ឡើងម្ហើយ បញ្ហា ការរាលោល  

ម្មម្រាគម្អដស៍ ដត្ងដរបរបួលជានិ្ចច ដូចម្ន្េះម្ហើយរត្ូវទាមទារ ឱ្យោន្ការកំណត់្នូ្វសកមមភាព 
និ្ងយុទ្ធសាស្រសតថម៊ីៗនិ្ងជាក់លាក់ ម្ដើមប៊ីម្ឆលើយត្បម្ៅនឹ្ងបញ្ហា ឱ្យបាន្ទាន់្ម្ពលម្វលា។ ជាងម្ន្េះ 

ម្ទ្ៀត្ រោា ភិបាលកមពុជា បាន្ោក់ម្ចញនូ្វម្គាលន្ម្យបាយថម៊ីកនុងការរបយុទ្ធរបឆំ្ងនឹ្ងការ  

រាលោលម្មម្រាគម្អដស៍ម្ៅកមពុជា ដដលោន្ ៧ចំណុចសំខាន់្ៗ ដូចជា៖ 

1. ជំរញុ និ្ង ម្លើកទឹ្កចិត្ត ឱ្យោន្ការម្របើរបាស់ម្ស្សាមអនាម័យ ១០០  % 

2. បញ្ចូ លការរបយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍ និ្ង សុខភាពោតា ម្ៅម្គាលន្ម្យបាយភូមិ ឃំុ 
ោន្សុវត្ថិភាព 

3. ម្រៀបចំដលន្ទ្៊ី បញ្ហជ ក់ព៊ីភូមិសាស្រសត ចំនូ្ន្អនកលទុកម្មម្រាគម្អដស៍ រកុមងាយរងម្រគាេះ 

4. ពរងឹងលកខណៈជាថ្ដគូ  ជាមួយអងគការសងគមសុ៊ីវលិដដលកំពុងដំម្ណើ ការ ម្ៅកនុងម្ខត្ត
របស់ខលួន្ ឱ្យោន្របសិទ្ធភាពខពស់ 

5. អនុ្ញ្ហដ ត្ឱ្យជន្ងាយរងម្រគាេះម្ោយជំងឺម្អដស៍  ដដលជាអាទ្ិ៍៖ នារ ៊ីបម្រមើម្សវាកំសាន្ត 
បុរសស្សឡាញ់បុរស អនកម្ញៀន្ម្រគឿងម្ញៀន្ម្របើមជុល អាចទ្ទួ្លបាន្ម្សវាពាបាល  

ជំងឺម្អដស៍ បាន្យ៉ាងទូ្លំទូ្លាយ 
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6. បម្ងាើន្ការអប់រ ំដល់យុវជន្ យុវនារ ៊ី ឱ្យយល់ដឹងព៊ីម្រគាេះថ្នន ក់ថ្ន្ជំងឺម្អដស៍ និ្ង វធិ៊ីបងាា រ 
ការពារ ឱ្យបាន្ទូ្លំទូ្លាយ 

7. អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍ ោន្តួ្នាទ្៊ីដឹកនំា សរមបសរមួល និ្ង តាមោន្ការ
អនុ្វត្តការងារម្ឆលើយត្បនឹ្ងម្មម្រាគម្អដស៍ 

 

 

 

 

 

 

 

គណៈអធិបត្៊ីថ្ន្កិចចរបជំុ 

ខ. ការបងាា ញព៊ីរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ៈភាពគម្រោងស្ស៊ីស្សស់កនុងម្ខត្តម្សៀមរាប  

(អនកសរមបសរមួលៈ ម្លាក រទ្៊ី ប ុន្ហាក់ មន្តន្ត៊ីសរមបសរមួលរបចំម្ខត្ត របស់អងគការ MHC) 

អនកសរមបសរមួល បាន្បងាា ញព៊ីការអនុ្វត្តការងាររបស់អងគការ MHC ដដលសម្រមចបាន្កនុងរត្៊ី 
ោសទ្៊ី៣ ម្ន្េះ ដូចខាងម្រកាម៖ 
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លទ្ធលលសម្រមចបាន្កនុ ងកលឹបស្ស៊ីស្សស់គិត្ចប់ព៊ីដខម៊ីនាមកដល់ដខមិថុនាឆ្ន ំ២០១៤ 

ល.រ លទ្ធលលដដលសម្រមចបាន្ ចំនួ្ន្ 

១ កមមវធិ៊ីរពឹត្តិការណ៍ពិម្សស ០៣ ដង២៥០នាក់ 

២ ចំនួ្ន្ស្ស៊ីស្សស់ចូលជាសោជិក ១៦១នាក់ 

៣ ស្ស៊ីស្សស់បាន្ទ្ទួ្លការអប់រមំ្ៅកលឹប ៤២២នាក់ 

ចំនួ្ន្រកុមម្គាលម្ៅដដលបាន្ទ្ទួ្លម្សវាម្ធវើម្ត្សតឈាមរកម្មម្រាគម្អសដ៍និ្ងសាវ យៈ 

 

បញ្ហា របឈមៈ  
 ស្ស៊ីស្សស់រវល់ម្ៅដត្ងការម្ៅតំ្បន់្ឆ្ៃ យៗពិបាកកនុងការណ្ឋត់្ជួបអប់រនិំ្ងម្ធវើម្ត្សតឈាម 

 សមត្ថកិចចោន្ដលន្ការម្បាសសំអាត្និ្ងចប់ម្ោយគាម ន្មូលម្ហតុ្ចាស់លាស់ មកម្លើរកុម 

ស្ស៊ីស្សស់ម្ៅតាមកដន្លងរបមូលលតុំមួយចំនួ្ន្ដដលនំាឲ្យពិបាកជួបជំុនិ្ងរបមូលម្ធវើម្ត្សតឈាម 

 ស្ស៊ីស្សស់មួយចំនួ្ន្ផ្ទល ស់បតូរទ្៊ីកដន្លងញឹកញាប់ដដលពិបាកដសវងរក 

 អនកជំងឺកាមម្រាគដដលជារកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ៅពាបាលម្ោយបង់របាក់ថ្ថលពិនិ្ត្យនិ្ងទិ្ញថ្នន ំពាបា
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 ខវេះខាត្រគូម្ពទ្យជំនាញសំរាប់ពិនិ្ត្យរកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ៅគល៊ីនិ្កកាមម្រាគ 

សំណូមពរ និ្ងអនុ្សាសន៍្ៈ 
• សូមឲ្យោន្រគូម្ពទ្យជំនាញសំរាប់ពិនិ្ត្យរកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ៅគល៊ីនិ្កកាមម្រាគ 

• សូមឲ្យោន្រកមស៊ីលធម៍វជិាជ ជ៊ីវេះកនុងនាមជារគូម្ពទ្យឬកនុងនាមជាអនកលតល់ម្សវាសុខភាព 

• សូមសំណូមពរឲ្យខាងសមត្ថកិចចចប់ឬឃាត់្ខលួន្ដត្ស្ស៊ីស្សស់ណ្ឋដដលបាន្របរពឹត្តខុសនិ្ងចា
ប់រដាដត្ប៉ាុម្ណ្ឋណ េះនិ្ងសូមកំុឲ្យោន្ការម្ធវើទារណុកមមមកម្លើស្ស៊ីស្សស់ 

• សំណូមពរឲ្យោន្រកុមម្មធាវ ៊ីឬតំ្ណ្ឋងអនកចាប់សំរាប់ជួយអន្តរាគមន៏្ម្ៅម្ពលដដលោន្ការ
ចប់រកុមស្ស៊ីស្សស់ម្ោយមិន្ោន្ម្ហតុ្លលរតឹ្មរត្ូវនិ្ងចាស់លាស់ 

• សំណូមពរឲ្យអាជាញ រធរម្អដស៏ម្មតាត ជួយជរមុញការលេពវលាយនិ្ងម្ធវើការសរម
បសរមួលជាមួយបណ្ឋត អងគភាពម្លេងៗ សាថ ប័ន្ ពាក់ព័ន្ធទំាងថ្នន ក់ជាតិ្និ្ងថ្នន ក់ម្រកាមជាតិ្ឲ្យ 
បាន្ដឹងចាស់ព៊ីទ្សេន្ៈ និ្ងម្គាលការណ៏របស់អងគការដដលម្ធវើការងារម្ៅម្លើកមមវធិ៊ីម្អដស៏ 

កនុងការចូលរមួទ្ប់សាា ត់្ការ ៊ីករាលោលថម៊ីថ្ន្ម្មម្រាគម្អដស៏ម្ៅកមពុជា 

• បម្ងាើន្វគគបណតុ េះបណ្ឋត លដល់រកុមការងាររបស់អងគការជាថ្ដគូរដដលពាក់ព័ន្ធនិ្ងកមមវធិ៊ីម្អដស៏
ឲ្យបាន្ដឹងចាស់និ្ងចំម្ណេះដឹងបដន្ថមម្ទ្ៀត្ម្ដើមប៊ីងាយស្សួលដល់រកុមការងារចុេះអនុ្វត្តកមមវធិ៊ី
តាមសហគមន៏្ជាមួយរកុមម្គាលម្ៅ 

គ. សម្មលងរបស់តំ្ណ្ឋងស្ស៊ីស្សស់របចំម្ខត្តម្សៀមរាប 

តំ្ណ្ឋងរកុមស្ស៊ីស្សស់ កញ្ហដ ឃឹម សុ៊ីវា៉ា ត់្  បាន្ម្ឡើងបងាា ញព៊ីជ៊ីវតិ្ពិត្របស់ខលួន្ និ្ងបទ្  

ពិម្សាធថ្ន្ការម្រ ើសម្អើង និ្ងោក់ងាយព៊ីសំណ្ឋក់អាជាញ ធរោន្សមត្ថភាព។ មូលម្ហតុ្ចំបងដដល  

នាងកាល យជាស្ស៊ីស្សស់ក៏ម្ោយសារដត្ធមមជាតិ្ និ្ងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នាងតំាងព៊ីកំម្ណើ ត្។ 
នាងរត្ូវបាន្ឳពុកោត យ និ្ងបងបអូន្មិន្អនុ្ញ្ហដ តិ្ឱ្យម្ធវើខលួន្ជាស្ស៊ីម្ទ្ ម្ោយខុសព៊ីមនុ្សេទូ្ម្ៅម្រពាេះ  

ខលួន្ជាមនុ្សេរបុស។ នាងរត្ូវបាន្រងការរេិះគុណព៊ីអនកជិត្ខាងនិ្ងបងបអូន្ម្រពាេះដត្ងខលួន្និ្ងម្ធវើ ចរតិ្ 
ឬកពារជាមនុ្សេស្ស៊ី។  

បដន្ថមព៊ីម្ន្េះម្ទ្ៀត្ កនុងម្ពលថម៊ីៗម្ន្េះ នាងរងនូ្វការម្ធវើបាប និ្ងចប់ោក់ឃំុខលួន្ម្ោយ មិន្ដឹង 

មូលម្ហតុ្។ សុ៊ីវា៉ាត់្ម្លើកម្ឡើងថ្ន “ម្ៅម្ពលដដលខញុ ំកំពុងឈរ មតុ ំលាររារត្៊ីរកុមប៉ាូល៊ីសមកចប់ខញុ ំ 
ម្ោយមិន្ដឹងមូលម្ហតុ្ ម្ទាេះប៊ីជាខញុ ំ ខិត្ខំបកស្សាយរបាប់គាត់្ (ប៉ាូល៊ីស) យ៉ាងណ្ឋក៏គាត់្  

មិន្រពមដដរ”។  
ជាចុងម្រកាយនាងសំណូមពរម្ៅកាន់្អនកចូលរមួទំាងអស់ ជាពិម្សសអាជាញ ធរមូលោា ន្ 

និ្ងប៉ាូល៊ីសកំុឱ្យោន្ការម្រ ើសម្អើងចំម្ពាេះអនកស្សឡាញ់ម្ភទ្ដូចគាន  ម្ហើយមុន្នឹ្ងចប់ខលួន្រកុមស្ស៊ី  
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ស្សស់រត្ូវោន្ភសតុតាងឱ្យបាន្ចាស់លាស់កំុម្ចេះដត្ ម្ដើរចប់ខលួន្មិន្ម្រ ើសមុខឱ្យដត្ស្ស៊ីស្សស់  

ម្នាេះ។  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អនកចូលរួមមកព៊ីសាថ ប័ន្រោា ភិបាល 

ឃ. ការបងាា ញព៊ីរបវត្តិថ្ន្រកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ងស្ស៊ីស្សស់ និ្ងការរ ៊ីករាលោលម្មម្រាគ  

ម្អដស៍ម្ៅកមពុជា 

(អនកសរមបសរមួលៈ ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី អគគម្លខាធិការ ថ្ន្អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍) 

ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី  បាន្ម្ធវើការគូសបញ្ហជ ក់ថ្ន បុសស្សឡាញ់បុរស ឬស្ស៊ីស្សស់ សំម្ៅម្ៅម្លើ 
បុរសរមួម្ភទ្ជាមួយបុរស និ្ងបុរសដដលរមូម្ភទ្ជាមួយបុរសលង និ្ងរមួម្ភទ្ជាមួយស្រសត៊ីលង។ 

បុរសរមួម្ភទ្ជាមួយបុរស ឬស្ស៊ីស្សស់ោន្របវត្តិជាយូរយរណ្ឋស់មកម្ហើយ ដដលម្គបាន្  

រកម្ឃើញម្ៅម្លើផ្ទទ ំងថមថ្ន្របម្ទ្សបារាងំ រកម្ឃើញកនុងលនូរបុរាណថ្ន្របម្ទ្សម្អសុ៊ីប ផ្ទទ ំងគំនូ្រ  

បុរាណរបស់អុ៊ីតាល៊ី និ្ងសម័យបុរាណថ្ន្របម្ទ្សចិន្។ យ៉ាងណ្ឋមិញ ម្ៅរបម្ទ្សកមពុជា រត្ូវបាន្ 

ម្គរកម្ឃើញកនុងសម័យម្ចន្ឡាតាមរយៈកំណត់្រតារបស់ជ៊ីវតាកាវ ន់្។ 
ជារមួអនកស្សឡាញ់ម្ភទ្ដូចគាន  គឺម្កើត្ោន្ម្ឡើងតំាងព៊ីកំម្ណើ ត្ ឬម្ោយធមមជាតិ្។ 

ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី  ក៏បាន្ម្ធវើការបញ្ហជ ក់ថ្នម្លើសាថ ន្ភាពម្មម្រាគម្អដស៍ និ្ងជំងឺម្អដស៍កនុង  

ចំម្ណ្ឋមរកុមបុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ងស្ស៊ីស្សស់ម្ៅកមពុជាថ្នៈ  

 តាមការសិកាម្ៅឆ្ន ំ២០០៥ោន្៨.៧ % ម្ៅភនំម្ពញនិ្ង០.៨% ម្ៅម្ខត្ត។ 

 តាមការអម្ងាត្ម្ៅឆ្ន ំ២០០៧អរតាម្អដស៍ោន្កំរតិ្ខពស់កនុងចំម្ណ្ឋមរកុមTG ោន្៩.៨% 

ម្បើម្របៀបម្ធៀបម្ៅនឹ្ងMSM ោន្ដត្៥.១%។ 

 តាមការសិការបស់របុសដខមរ (FHI360) ឆ្ន ំ២០១០ោន្២.១%។ 
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ការម្ឆលើយត្បថ្នន ក់ជាតិ្ទូ្លំទូ្លាយោន្ដូចជាៈ  

• អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៍ដដលជាសាថ ប័ន្ជំនាញខាងម្មម្រាគម្អដស៍ និ្ងជំងឺ  

ម្អដស៍ (ដលន្ការយុទ្ធសាស្រសតជាតិ្) 
• រកុមការងារថ្នន ក់ជាតិ្បុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ងស្ស៊ីស្សស់ 

• បណ្ឋត ញថ្នន ក់ជាតិ្បុរសស្សឡាញ់បុរស និ្ងអងគការសហគមន៍្ម្ធវើការជាមួយរកុមបុរស  

ស្សឡាញ់បុរស និ្ងស្ស៊ីស្សស់ 

• ម្គាលគំនិ្ត្លតួចម្លតើមថម៊ី៖ 

 យុទ្ធវធិ៊ីជំរញុខាល ំងកាល ការបងាា រ, ដថទំា និ្ងពាបាលបន្តចំម្ពាេះរកុមរបឈមមុខ  ខពស់ 

នឹ្ងការឆលងម្មម្រាគម្អដស៍(Boosted COPCT);        
 យុទ្ធវធិ៊ីជំរញុខាល ំងកាល នូ្វការអនុ្វត្តការដថទំា និ្ងពាបាលបន្ត (Boosted CoC) 

ង. អនុ្សាសន៍្ និ្ងសំណូមពរ 

តាមរយៈការពិភាកាគាន រចួមក សោជិកម្សនើឱ្យ MHC ពិនិ្ត្យម្លើអនុ្សាសន៍្ដូចខាងម្រកាមៈ  

 អងគការ MHC រត្ូវម្ធវើដលន្ការរមួគាន ជាមួយអាជាញ ធរមូលោា ន្ និ្ងប៉ាូល៊ីស 

 រត្ូវអនុ្វត្តការងារម្ោយទ្ទួ្លខុសរត្ូវខពស់ និ្ងោន្របសិទ្ធភាពរពមទំាងបទ្ដបន្ម្ៅតាម  

កាលៈម្ទ្សៈរបស់រកុមម្គាលម្ៅ 

 រត្ូវម្ធវើការសហការណ៍ 
និ្ងបងាា ញលលប៉ាេះពាល់ដល់ប៉ាូល៊ីសកនុងករណ៊ី រកុមស្ស៊ីស្សស់បាន្របរពិត្តបទ្ម្លមើស 
ម្ហើយសថិត្កនុងសាថ ន្ភាពលទុកម្មម្រាគម្អដស៍ 

 អងគការ MHC រត្ូវម្ធវើការទំ្នាក់ទំ្ន្ងយ៉ាងជាប់លាប់ជាមួយអាជាញ ធរមូលោា ន្ ម្ោយបំម្ពញ  

នូ្វឯកសារចំបាច់ម្លេងៗ រពមទំាងម្ធវើរបាយការណ៍ឱ្យបាន្ម្ទ្ៀងទាត់្ម្លញើម្ៅ NAA និ្ងអាជាញ - 
ធរមូលោា ន្ 

ច. ដលន្ការបនាទ ប់  

 អងគការ MHC រត្ូវម្រៀបចំកិចចរបជំុជាមួយប៉ាូល៊ីសមូលោា ន្ ម្ោយោកបញ្ចូ លនូ្វរបធាន្  បទ្ 

សំខាន់្ៗដូចជា រកមស៊ីលធម៌សរោប់ស្ស៊ីស្សស់ និ្ងមន្តន្ត៊ីប៉ាូល៊ីស លលវបិាកការទ្ទួ្លថ្នន ំ 
ART ម្ទ្ៀងទាត់្ និ្ងការចូលរមួចំដណករបស់ប៉ាូល៊ីសកនុងការទ្ប់សាា ត់្  ការរាលរាលម្មម្រាគ 

ម្អដស៍ 

 អងគការ MHCរត្ូវបម្ងាើន្កិចចសហការណ៍ជាមួយអាជាញ ធរមូលោា ន្ តាមរយៈការលតល់នូ្វ  ទិ្ន្ន- 
ន័្យជាក់លាក់ព៊ីគម្រោង ចំនូ្ន្ស្ស៊ីស្សស់ ោក់បញ្ចូ លដលន្ការរមួគាន  និ្ងកំណត់្យន្តការ  

សរមបសរមួលរមួគាន ។ 
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កមមវធិ៊ីកិចចរបជំុ 

 

ម្ោ៉ាង សកមមភាព អនកទ្ទួ្លសុខរត្ូវ 
7:30-8:00 am ការចុេះម្ឈាម េះអនកចូលរមួ ម្លាក ម្ហង សាល៊ី 
8:00- 8:05 am ម្គារពម្ភលងជាតិ្  ពិធ៊ីករ 
8:05- 8:10 am ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របធាន្អងគការ MHC ម្លាក ម្ ៉ា គឹមរនុ្ 
8:10- 8:20 am ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់តំ្ណ្ឋងសមពន្ធ ័Flagship ម្លាក លល សុផ្ទត្ 

8:20-8:30 am ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់ របធាន្
ការរយិល័យម្អដស៍ម្ខត្ត 

ម្លាកសារា៉ាត់្ 

8:30-8:40 am ចំណ្ឋប់អារមមណ៍របស់តំ្ណ្ឋង NCHADS ម្វជជ. ឡាន្ វណណម្សង 

អនុ្របធាន្ NCHADS 

9:40-9:00 am មតិ្សាវ គមន៍្ 
និ្ងម្បើកកមមវធិ៊ីម្ោយឯកឧត្តមអគគម្លខាធិការ ថ្ន្
អាជាញ ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹ្ងជំងឺម្អដស៏ 
និ្ងរបធាន្រកុមការងារ
បម្ចចកម្ទ្សថ្នន ក់ជាតិ្បុរសស្សលាញ់បុរសនឹ្ងរកុម
ស្ស៊ីស្សស់ 

ឯ.ឧ ម្វជជ. ដត្ង គន្ធ៊ី 
 

9:00-9:30 am 
ការបងាា ញម្ោយសម្ងខបព៊ីរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ៈភា
ពកនុងការអនុ្វត្តគម្រោងស្ស៊ីស្សស់កនុងម្ខត្តម្សៀមរា
ប 
 

ម្លាក ដកម វចិិរត្ 
របធាន្កមមវធិ៊ីរបស់អងគកា
រ MHC 

9:30-9:45 am  អាហារសរមន់្ សណ្ឋា គារ 
9:45-10:00am សម្មលងរបស់ស្ស៊ីស្សស់ តំ្ណ្ឋង TG 

10:00-
11:30am 

បទ្អន្តរាគមន៍្ និ្ងពិភាកាម្ពញអងគ 
បញ្ហា ររបឈមនិ្ងដំម្ណ្ឋេះស្សាយ
ការចូលរមួព៊ីសាថ បន័្ពាក់ពន្ធ័អាជាញ ធរមូលោា ន្ 
ប៉ាូល៊ីស និ្ងម្សវាសុខភាព
កាត់្បន្ថយការម្រ ើសម្អើងជាមួយរបព័ន្ធពត៌្ោន្  

ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី 
 

11:30-11:50 
am 

មតិ្ចូលរមួរបស់តំ្ណ្ឋងសាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ 
   

តំ្ណ្ឋងចូលរមួ 

11:50-12:00 
am 

មតិ្បូកសរបុ និ្ងបិទ្កមមវធិ៊ី ឯ.ឧ ដត្ង គន្ធ៊ី 

12:00 - អាហារសាមគគ៊ីរមួគាន  សណ្ឋា គារ 
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